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De WHOA kent de nieuwe figuur van de herstructureringsdeskundige. Om de aanstelling 

van deze deskundige kan worden verzocht, waarna de deskundige betrokken wordt bij de 

voorbereiding en aanbieding van een akkoord. In de WHOA is ook een bepaling 

opgenomen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige. 

Daarvoor is een hoge drempel opgenomen. De vraag is wat er gebeurt met schade als de 

deskundige geen persoonlijk ernstig verwijt daarvan kan worden gemaakt. 

 

De herstructureringsdeskundige 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) is op 1 januari 2021 in werking getreden. 

Vanaf dit moment is het in Nederland dan ook mogelijk om zonder een surseance van betaling of 

faillissement een akkoord ten aanzien van schuldeisers van een onderneming te laten 

homologeren door een rechter. Dat akkoord komt onderhands tot stand en bij de voorbereiding 

(en aanbieding) van het akkoord kan een herstructureringsdeskundige worden ingeschakeld. 

Geen bewindvoerder of curator, maar een nieuwe sleutelfiguur in het insolventierecht. Deze figuur 

staat centraal in artikel 371 Faillissementswet (‘Fw’). De herstructureringsdeskundige heeft recht 

op alle benodigde informatie om een akkoord te kunnen voorbereiden en aan te kunnen bieden. 

Hij moet toegang krijgen tot de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de 

onderneming die nodig zijn. De schuldenaar, de bestuurder(s) en aandeelhouders en/of 

commissarissen moeten de deskundige bovendien (actief) informeren. Er is echter geen sprake 

van zeggenschap door de herstructureringsdeskundige over (het vermogen van) de 

vennootschap, zoals een curator en een bewindvoerder (samen met het bestuur) dat wel heeft. 

De rechtbank heeft de vrijheid om naar aanleiding van een verzoek meer dan één 

herstructureringsdeskundige aan te stellen. 

  

In de insolventierechtpraktijk speelt de vraag wie deze rol zal gaan vervullen: zullen dit met name 

INSOLAD-curatoren zijn (en dus advocaten), of worden het waarderingsdeskundigen of andere 

financieel specialisten? Rechtbanken hebben een procesreglement inzake de WHOA opgesteld. 

Daarin geven zij nu de mogelijkheid aan een partij die toepassing van de WHOA verzoekt om zelf 

minimaal twee en maximaal drie personen voor te stellen als beoogd 

herstructureringsdeskundige. Bij het verzoekschrift moeten eveneens offertes voor de kosten 

verbonden aan de benoeming van de herstructureringsdeskundige worden gevoegd. Alleen 

indien alle bij het verzoek betrokken partijen het eens zijn, kan met het noemen van één 

herstructureringsdeskundige en het overleggen van één offerte worden volstaan. De wet bepaalt 

dat de deskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert. Ook is hij gebonden 

aan geheimhouding ten aanzien van de aan hem verstrekte informatie. Aan de voordracht van de 
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deskundige worden (verder) echter geen inhoudelijke voorwaarden verbonden. Vandaar dat op 

dit moment nog niet exact duidelijk is wie de rol (meestal) zal gaan vervullen. Gesprekken tussen 

stakeholders en discussies in de praktijk laten in ieder geval zien dat er behoefte is aan personen 

die in staat zijn leiding te geven aan het herstructureringsproces en daarbij ook de nodige 

verbinding tot stand kunnen brengen. Het streven is immers een akkoord dat (indien nog steeds 

nodig) gehomologeerd kan worden. 

  

Uiteindelijk verplicht de Richtlijn herstructurering en insolventie (2019/1023) alle lidstaten en dus 

ook Nederland, om ervoor te zorgen dat de voorwaarden en de procedure voor aanstelling (en 

ontslag) van de herstructureringsdeskundige duidelijk, transparant en rechtvaardig zal zijn. Er zal 

in de loop van de tijd dus meer duidelijkheid (moeten) komen over de voorwaarden die gesteld 

worden aan de persoon van de deskundige. Met het toepassen van de WHOA zal de praktijk 

bovendien ook gaan uitwijzen wie (in welke situatie) het meest geschikt is om de rol van 

herstructureringsdeskundige te vervullen. 

  

Aansprakelijkheid q.q. en pro se 

Ongeacht wie het precies wordt, het is voor iedere herstructureringsdeskundige relevant welk 

aansprakelijkheidsrisico er aan deze taak verbonden is. Het lijkt voor de hand te liggen dat de 

maatstaf voor deze aansprakelijkheid aan zal sluiten bij die van de aansprakelijkheid voor fouten 

van de bewindvoerder in een (voorlopige) surseance van betaling en de curator in een 

faillissement. Die aansprakelijkheidsmaatstaf is echter niet beschreven in de (Faillissements)wet, 

maar is gevormd in de jurisprudentie. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de 

persoonlijke aansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator of bewindvoerder in zijn/haar 

hoedanigheid (qualitate qua). Het handelen en nalaten van de curator of de bewindvoerder in de 

uitoefening van zijn taak wordt in beginsel toegerekend aan de boedel. Wordt daarbij een fout 

gemaakt, dan levert dat een vordering op de boedel op (HR 19 april 2013, NJ 2013, 291, (Koot 

Beheer/Tideman q.q.). Een fout van de bewindvoerder of de curator kan echter ook tot 

persoonlijke aansprakelijkheid leiden. 

  

De persoonlijke ‘pro se’-aansprakelijkheid kent een verhoogde drempel. Uit het arrest Maclou (HR 

19 april 1996, «JOR» 1996/48) volgt dat bepalend is of de curator gehandeld heeft zoals in 

redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende 

curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet vervult. De Hoge Raad heeft daarbij opgemerkt 

dat bij de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met 

het feit dat de curator uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen moet behartigen en bij snel te 

nemen beslissingen ook nog rekening moet houden met maatschappelijke belangen. Kort 

gezegd, heeft de curator dan ook beleidsvrijheid bij de uitvoering van zijn taak. In het arrest 

Prakke/Gips (HR 16 december 2011, NJ 2012, 515) heeft de Hoge Raad aangegeven dat voor 

persoonlijke aansprakelijkheid de curator wel een persoonlijk verwijt gemaakt moet kunnen 

worden. Een (inschattings-)fout leidt dus niet direct tot persoonlijke aansprakelijkheid. Maar de 

beleidsvrijheid van de curator is niet onbeperkt. Als er sprake is van regels (wettelijk of 

contractueel) die een curator of bewindvoerder moet respecteren, is er minder of zelfs helemaal 

geen ruimte voor beleidsvrijheid. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de concrete 

omstandigheden van het geval (HR 9 november 2018, NJ 2018, 464 (De Klerk q.q. en El 

Ayoubi/Hautvast)). 
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Codificatie in de WHOA? 

Bij het opstellen van de WHOA heeft de wetgever er, in afwijking van andere 

insolventieregelingen, wel voor gekozen een aansprakelijkheidsnorm ten aanzien van de nieuwe 

sleutelfiguur op te nemen in de wettekst. De herstructureringsdeskundige is op basis van artikel 

371 Fw niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de poging om een akkoord tot stand 

te brengen, tenzij hem een persoonlijk ernstig verwijt treft dat hij niet heeft gehandeld zoals in 

redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende 

herstructureringsdeskundige die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Deze bepaling is 

vrijwel gelijk aan de Maclou-norm. 

  

Voor inzicht in de risico’s op persoonlijke aansprakelijkheid kan een herstructureringsdeskundige 

dan mogelijk ook houvast vinden in de bestaande jurisprudentie, die hiervoor kort werd 

besproken. Een verschil lijkt, dat de aansprakelijkheid van een herstructureringsdeskundige 

alleen kan worden aangenomen indien sprake is van een ernstig persoonlijk verwijt. Hoewel 

sommigen verdedigen dat deze eis ook geldt bij curatoren (zie onder meer J.G. Princen, ‘De 

aansprakelijkheid van de curator’, in: W.W. Korteweg e.a., Capita selecta insolventierecht 

(Praktijkboek insolventierecht, deel 6), Deventer: Kluwer 2007, p. 116 en P.S. Bakker & Y.A. 

Wehrmeijer, ‘Aansprakelijkheid van de faillissementscurator q.q. en pro se’, TvI 2009/5.), heeft de 

Hoge Raad deze norm niet expliciet gegeven (zie E.A.L. van Emden, ‘Aansprakelijkheid van 

curator en bewindvoerder in insolventiezaken’, MvV 2019, 11). Voor een 

herstructureringsdeskundige is in ieder geval duidelijk dat een (nog) hoge(re) drempel voor 

persoonlijke aansprakelijkheid geldt. Er is expliciet vereist dat het persoonlijk verwijt ernstig moet 

zijn. De herstructureringsdeskundige zal dus ook de nodige beleidsvrijheid genieten bij de 

invulling van zijn taak om een poging te doen een akkoord tot stand te brengen. 

  

Fout uiteindelijk voor rekening van schuldeisers 

Het wetsvoorstel zegt echter niets over hoe moet worden omgegaan met de schade die ontstaat 

als een herstructureringsdeskundige in zijn hoedanigheid een fout maakt waarbij hem geen 

persoonlijk ernstig verwijt kan treft. De herstructureringsdeskundige is dan in persoon niet 

aansprakelijk voor de schade. Maar de vraag is of de schade nog wel verhaald kan worden en zo 

ja, op wie? Een fout bij (een poging tot) het tot stand brengen van een akkoord kan immers ook 

schade veroorzaken terwijl er geen persoonlijk ernstig verwijt aan de deskundige kan worden 

gemaakt. Als er toch een akkoord (bijvoorbeeld door de fout veel later) tot stand komt, wordt de 

schade daar dan in meegenomen en wordt de schadelijdende partij zo gecompenseerd? De 

WHOA bevat immers ook regels ten aanzien van schadevergoedingsvorderingen naar aanleiding 

van overeenkomsten die worden beëindigd bij het opstellen en homologeren van het akkoord. 

Deze compensatie komt dan voor rekening van andere schuldeisers. 

 

Het gevolg van een fout zou ook kunnen zijn dat een akkoord uiteindelijk niet tot stand komt, of 

niet wordt gehomologeerd. In het geval een akkoord niet tot stand komt, is wegens de financiële 

staat van de schuldenaar (en de ingangsvoorwaarde van de WHOA) zijn faillissement te 

verwachten. De fout kan tot schade lijden bij één of meerdere schuldeisers of financiers. De 

reorganisatiewaarde die onder een akkoord over de schuldeisers wordt verdeeld, ligt in de regel 

immers hoger dan de liquidatiewaarde die in faillissement verdeeld wordt en het perspectief van 

een going concern onderneming valt in principe weg door een faillissement. In dit scenario had 

een schuldeiser echter al een vordering op de schuldenaar, waarvan hij onder een akkoord dan 
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een groter deel zou krijgen dan in faillissement. Dit grotere deel is dan zijn schade als gevolg van 

de fout van de deskundige. De grondslag van die schadevordering is niet meer zijn originele 

vordering uit hoofde van bijvoorbeeld een openstaande factuur voor geleverde goederen, maar 

de fout van de herstructureringsdeskundige. Het bedrag van de schade zal zijn originele 

vordering in dit scenario echter niet overtreffen. Bij een akkoord zou de schuldeiser immers nooit 

meer krijgen dan zijn originele vordering. Een bedrag dat hoger is dan de originele vordering, 

kwalificeert in dat geval niet als schade die voor vergoeding in aanmerking komt. 

  

In een faillissement zal de schuldeiser sowieso zijn volledige originele vordering ter verificatie 

indienen. De schade is daar dan al bij inbegrepen en de grondslag is in zoverre niet relevant. Als 

de schade echter een andere schade betreft dan het mislopen van het ontvangen van een groter 

deel van de originele vordering, dan zou deze schade naast de originele vordering als 

schadevordering kunnen worden ingediend. De schuldenaar (en de latere boedel) is op die wijze 

dan aan te spreken voor de fout van de herstructureringsdeskundige. Het is ook de schuldenaar 

namens wie een akkoord uiteindelijk wordt aangeboden. In de regel zal dit resulteren in een (nog) 

lagere uitdeling aan schuldeisers in een later faillissement omdat het insolventiepassief toeneemt. 

  

Fout leidt niet tot boedelvordering 

Omdat in slechts een klein aantal faillissementen wordt toegekomen aan uitdeling aan 

concurrente schuldeisers is het nog relevant om te bezien of geleden schade als gevolg van een 

fout van de herstructureringsdeskundige in een later faillissement als een boedelvordering kan 

worden gekwalificeerd. Een aanknopingspunt voor het kwalificeren van een schadevordering die 

is ontstaan als gevolg van een fout van de herstructureringsdeskundige als boedelvordering in 

een opvolgend faillissement, kan gevonden worden in de systematiek/aanpak/benadering bij de 

surseance van betaling. Indien een bewindvoerder een fout maakt waar schade uit voortvloeit 

zonder dat hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk is, verkrijgt de benadeelde op grond van artikel 

249 lid 1 sub 3 Fw een boedelvordering, die ook als zodanig kwalificeert in een opvolgend 

faillissement. De taak van de bewindvoerder lijkt wat betreft bepaalde aspecten op die van de 

herstructureringsdeskundige. Hoewel de deskundige in tegenstelling tot een bewindvoerder geen 

beheerstaken heeft, geeft hij wel advies, helpt hij bij onderhandelingen en stelt hij het akkoord op. 

In de praktijk zal hij in grotere zaken een begeleider van het gehele proces zijn bij het opstellen 

en aanbieden van het akkoord. Bewindvoerders zijn daar in de praktijk ook nauw bij betrokken of 

nemen daarin het voortouw. Dit zou kunnen rechtvaardigen dat de schadevordering die 

voortvloeit uit het handelen van de deskundige, in faillissement gelijk wordt gesteld aan de 

schadevordering die voortvloeit uit het handelen van de bewindvoerder. Een dergelijke 

schadevordering zou dan als boedelvordering worden aangemerkt. In de praktijk zou dat echter 

tot een flinke toestroom aan boedelvorderingen kunnen leiden, omdat een fout, bijvoorbeeld door 

de waardevermindering een heel grote groep of wellicht zelfs alle schuldeisers zou kunnen raken. 

  

Om tot die kwalificatie te komen, zou wel in een wettelijke grondslag moeten worden voorzien, 

vergelijkbaar met artikel 249 lid 1 sub 3 Fw over boedelvorderingen in surseance en het 

opvolgende faillissement. Boedelvorderingen ontstaan in de regel namelijk slechts op drie 

gronden, en een wettelijke grondslag is een van die categorieën (HR Koot Beheer/Tideman q.q.). 

De andere twee categorieën boedelvorderingen, te weten verbintenissen die de 

faillissementscurator in zijn hoedanigheid is aangegaan, en handelen van een curator in strijd met 

een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verplichting of verbintenis, zijn niet aan de orde. 
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Hoewel de herstructureringsdeskundige in het latere faillissement als curator kan worden 

aangesteld, is het onwaarschijnlijk dat een eerder door hem gemaakte fout op grond van deze 

derde categorie als boedelvordering kwalificeert. Daar is bij een fout van de bewindvoerder 

immers juist ook een wettelijke bepaling voor vereist. Zolang de WHOA een dergelijke regeling 

niet kent, is het onwaarschijnlijk dat een schadevordering in een later faillissement als 

boedelvordering zal kwalificeren. 
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